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DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ
PRK/81 /01 /000259/2019 

č.j. Příkaznika: 2019-058
-124- č. j. Příkazce:

uzavřen ve smyslu § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník") níže uvedeného dne, měsíce a roku

mezi smluvními stranami:

1. Hlavni město Praha
Magistrát hlavního města Prahy 
Odbor zdravotnictví

zastoupen: 
se sídlem 

IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu:
Kontaktní údaje:

Mgr. Martinem Ježkem, ředitelem odboru 

Charvátova 145/9, 11000 Praha 1 
00064581 

CZ 00064581 

PPF banka a.s.
27-5157998/6000
Mgr. Martin Ježek, martien.jezek@praha.eu

(dále jen „Příkazce" či též „Zadavatel");

a

2. ASACRAPH s.r.o.
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, 
oddíl 113490, vložka C 

zastoupen: 
se sídlem 

IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu:

ID datové schránky:
Kontaktní údaje:

Ing. Petr Man, Ph.D. jednatel
Sazečská 560/8, Malešice, 108 00 Praha 10
27442462
CZ27442462
Fio banka, a.s.
2400381163/2010
gx9nk35
Ing. Petr Man. Ph.D., petr.man@asagraph.com 
lng. Martin Vvklický, martin.vyklicky@asagraph.com

(dále jen „Príkaznik").

(Příkazce a Příkazník jsou dále společně uváděni jako „Strany" a každý samostatně jako
„Strana")
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smluvní strany uvedené shora se dohodly na uzavřeni tohoto Dodatku č. 1, kterým se méni 
vzájemně práva a povinnosti takto:

A. ODŮVODNĚNÍ UZAVŘENÍ DODATKU

Smluvní strany uvedené shora uzavřely dne 10. 6. 2019 Přikazni smlouvu (dále též jen 
„Smlouva"), na základě níž Príkaznik poskytuje služby administrace a komplexního 
zastupováni Přikazce, které se týkají veřejné zakázky malého rozsahu na služby nazvané 
„Administrace veřejných zakázek odboru ZDR MHMP" (dále jen „Veřejná zakázka"), 
zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněni 
pozdějších předpisu (dále též jen ZZVZ") a dále poradenství ci konzultace v oblasti zadáváni 
veřejných zakázek.

Smluvní strany se dohodli na úpravě čl. 3. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
Přikazni smlouvy.

uzavrene

Nové znění shora uvedeného ustanoveni Přikazni smlouvy zni:

3. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Přikazni kov i za jeho činnosti uvedeni' v čl. / podle tělo Smlouvy přísluší odměna ve výši 
47,000,- Kč bez DPH.

3.2 Odměna bude vyfakturovánu takto:

a) Prvni polovina odměny dle čl. 3,1 ve výši 23 500,- KČ bez DPH po finálním schváleni 
zadávací dokumentace Příkazcem;

b) Druha polovina odměny dle čl. 3.1 ve výši 23 500,- Kč bez DPH po zadáni Veřejné zakázky, 
popř. jejim zrušeni Příkazcem,

3.3 Přikaznikovi za poskytováni poradenství či konzultaci přísluší odměna ve výši 300,- Kč bez DPH 
za každou započatou hodinu poskytováni služby.

3.4 Součásti odměny dle čl. 3.7 a 3.3 nejsou správní poplatky a poštovné, nezbytně vynaložené 
v souvislosti s plněním Příkaz nika na základě pokynu Přikazce dle této smlouvy.

3.5 Smluvní strany se dále dohodly, že vyjma odst. 3.4 odměna zahrnuje všechny náklady na plném 
předmětu dle této Smlouvy, vyjma případných odborných studii a posudků, které je Přikazce povinen 
zajistit sám na svůj náklad, ev. prostřednictvím Přikazníka na náklady Přikazce.

3.6 Tato smlouva platí i v případě opakovaní zakiizky s jejím jiným názvem, ale stejným předmětem.

3.7 Sjednaná odměna bude hrazena Příkazcem na účet Phkaznika na základě daňového dokladu 
(daňových dokladů) s odloženou splatnosti čtrnáct (14) dnů, který bude zaslán k rukám příslušné
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kontaktní osolu/, pokud se Strany nedohodnou jinak. Přílohou faktury k odměně dle či 3.3 bude rovněž 
podrobný rozpis vyúčtování poskytnutých služeb.

3.8 K odměně se uplatňuje daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.

3.9 Odměna bude hrazena v českých korunách.

3.10 Maximální finanční limit plnění z této Smlouvy činí 95 000,- Kč bez DPH. Dosažením 
tohoto finančního limitu končí platnost a účinnost Smlouvy.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍB.

B.l Ostatní ustanoveni Přikazni smlouvy zůstávají beze změny.

B.2 Shora uvedeni zástupci obou smluvních stran prohlašuji, že jsou oprávněni tento 
Dodatek č. 1 Přikazni smlouvě uzavřené dne 10.6. 2019 podepsat a k platnosti tohoto 
dodatku není potřeba podpisu jiných osob.

B.3 Obě smluvní strany prohlašuji, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními Dodatku č. 1, 
což stvrzuji svými podpisy.
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B.4 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních s platnosti originálu, 
z nichž Příkazník obdrží jedno (1) a Příkazce tři (3) vyhotovení.

V Praze dne 2 o -OB- 2019 V Praze dne 2 0 -08- 2019

PřikaznikPřikazce

Podpis:
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